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ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ И МЕСТНИ
ПРИХОДИ” ГР.СУНГУРЛАРЕ

ЗАПОВЕД

.

м „наи...

гр. Сунгурларе .. . .

11. 06.2019 год.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 2 , във вр. с чл. 24, ал.1, т. 5 от „Наредба за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”
обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г.) , последно изм. и допълненцЦВ, бр.26 от 29.03.2016
год.) наричана по-долу Наредбата,

НАРЕЩАМ:

1.Прекратявам, насрочения за провеждане на 24.06.2019 г. от 11.00часа открит
конкурс със Заповед Мз РД -388/06.06.2019г.на Кмета на Община Сунгурларе за Обект
1911/ДФ 2019г. с предмет - Извършване на услуга сеч, извоз до временен склад,
товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на
ОГТ
за
на Община Сунгурларе от
населените
територията

места:гр.Сунгурларе,с.Манолич,с.Велислав,с.Пчелин,с.Дъбовица;

Мотиви за прекратяване: В Заповед Мз РД -388/06.06.2019г.на Кмета на Община

Сунгурларе за Обект 1911/ДФ 2019г. е установено нарушение при откриването на
конкурса,което не може да бъде отстранено,без това да промени условията,при които е
обявен конкурса,а именно:
В горепосочената Заповед за откриване на конкурса погрешно е посочено,че
подотдел 97“в“е част от обект 1911.Така допуснатата неточност изразяваща се във
включването на подотдел 97“в“ в обект 1911 не може да бъде отстранена в хода на
конкурса и би променила количествено- стойностите параметри на сключения договор
с евентуалния изпъшщтел на дейността.

Предварително изпълнение на Заповедта.

2.Видно от Заповед На РД -388/06.06.2019г.на Кмета на Община Сунгурларе за
Обект 1911/ДФ 2019г. е че подлежащата за сеч дървесина е предвидена за задоволяване
на нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 20192020г.Предвид необходимостга от ново възлагане на горепосочената дейност- сеч,
извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни
количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе от ОГТ за
населените места:гр.Сунгурларе,с.Манолич,е.Велислав,с.Пчелин,с.Дъбовица и
кратките срокове за добив и транспортиране на дървесината до нуждаещите се жители
на Община Сунгурларе на основание чл. 23, ал.3 от Наредбата във връзка с чл. 61, ал. 1
АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед при условията и по
реда на чл. 60, ал. 1, предл. 7-8 АПК, тъй като закъснението на изпълнението на акта би
довело до значителна или трудно поправима вреда за Възложителя Община
Сунгурларе, а именно невъзможност за навременно задоволяване нуждите на местното
население с дървесина за огрев.

Предвид гореизложеното:
1.Настоящата заповед да се съобщи на всички заинтересовани лица, съгласно чл.61 от
АПК и да се публикува на интернет страницата на Община Сунгурларе.
Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК пред Административен съд
Бургас.
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